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 :ملخص

يتناول املقال النموذج التركي في التنمية والذي حقق التقدم والتنمية من خالل تعزيز العدالة اإلجتماعية، حيث 

وسياسية  اقتصادية واجتماعيةتمثل تركيا أحد أكثر النماذج التنموية أهمية في منطقة الشرق األوسط،كما شهدت طفرة 

يرة، طبقت تركيا العديد من برامج اإلصالح الهيكلي تحت شروط البنك تحت قيادة حزب العدالة والتنمية في السنوات األخ

، هذا ما وضع حزب العدالة  2000شهد أزمات عديدة كان أشدها األزمة اإلقتصادية عام  اقتصادهاالدولي كما أن 

ي اإلقتصاد أمام خيارات صعبة  وأخذ يطبق العديد من اإلصالحات الهيكلية ف 2002والتنمية منذ تسلمه الحكم سنة 

إضافة للبحث عن سياسات مؤسساتية وفق تطبيق مبادئ الحكم الراشد ضمن عمل السياسة والبرامج الوطنية التي 

التركي املرتبة السابعة عشر عامليا وأكبر سادس إقتصاد في  االقتصاد كانت مدعومة من قبل املؤسسات الدولية ،ولقد إحتل

،بينما بلغ متوسط النمو اإلقتصادي الحقيقي 2013و  2012بين عامي  %5.1 أوروبا،كما وصل متوسط النمو اإلقتصادي

 .2013و  2010بين عامي 6.1%

   

Abstract: 

This article addresses the Turkish model of development that has achieved 

development and progress as well as social justice under the rule of the Justice and 

Development Party, the Turkish experience in the reinforcement of the state and 

society represents one of the most important models in the Middle East region. Also, 

Turkey has witnessed during the past few years an economic, social and political 

boom under the leadership of the Justice and Development Party. 

Regarding the crises that hit its economy, Turkey has implemented many of the 

structural reforms under the World Bank's conditions, and this has put the Justice 

and Development Party, which came to power in 2002,  in the face of a difficult 

challenge through the application of many of the structural changes in the economy, 

and push it to make great efforts in the application of good governance principles 

within the context of national policies and programs that were supported by 

international institutions, In this context the Turkish economy ranked seventeenth in 

the world and sixth largest in Europe, and its average economic growth has reached 

5.1 percent between 2002 and 2013, in addition to that, the average real economic 

growth reached 6.1 percent between 2010 and 2013. 
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 مقدمة:

ان النموذج هو عادة مثال ايجابي وهو مثال يسعى الناس إلى تقليده ملا فيه من مصلحة االرتقاء 

أفضل من الواقع،ويتمثل النموذج بالواقع عن طريق تطبيق هذا النموذج الذي يفترض أن يكون 

ولقد تطورت سيرورة  ،وبناء الديمقراطية ،التركي في الخبرة التركية في التحديث والتنمية اإلقتصادية

التحديث في تركيا من النموذج الذي تقوده الدولة بناءا على أفكار كمال أتاتورك إلى نموذج الحكم 

و أصبح اإلصالح  ،يا على تحقيق التنمية اإلقتصاديةحيث عملت ترك ،الديمقراطي واإلسالم السياس ي

من أهم القضايا في سياسة تركيا الداخلية والخارجية ولقد بدأت الحكومة جدول   اإلقتصادي

، كما شرعت حكومة حزب العدالة والتنمية في تنفيذ 1999إصالحات واسعة وطموحة منذ سنة 

ن خالل تغيير " األطر اإلرشادية" و"املبادئ سياسات إنفتاح وإصالح إقتصادي، وإداري، ومالي م

عدالة اإلجتماعية و العدالة بهدف تحقيق ال التوجيهية" للعملية اإلقتصادية ودور الدولة في اإلقتصاد

 االقتصادية واملساواة وتكافؤ الفرص والحرية .

إلى أي التالي:وعلى هذا األساس فإن اإلشكالية التي تعالجها هذه الدراسة تتمحور حول التساؤل 

  مدى ساهم النموذج التركي للتنمية في تحقيق العدالة اإلجتماعية؟

 أوال: بيانات أساسية عن تركيا

 /األهمية الجغرافية 1

منها في قارةأسيا والباقي في أوربا يطل غرب تركيا  %97ويقع  2كم 780.580تبلغ مساحة تركيا 

 على بحر ايجة وجنوبها على البحر املتوسط وسوريا وقبرص وشمالها على البحر االسود.

مليون نسمة، يشكل األتراك أكبر تشكيلة عرقية للسكان  72كما يبلغ عدد سكان تركيا حوالي 

 % 0.5 والجورجيون %  0.5 ، الشركس 1%العرب، ثم 2% ، ثم الزازا%30د يليهم األكرا %66حوالي 

 .ى: أرمن،  يونان و آشوريون ر وهناك أقليات أخ

ومن هنا تتضح األهمية الجغرافية لتركيا حيث تتوسط قارات العالم الثالث آسيا، أوروبا، 

ة في وهي بذلك تعتبر املنطقة الوسطية املتحكم "أوراسيا"وإفريقيا وتقع في قلب املجال الجغرافي املسمى

قلب العالم األمر الذي يؤهلها ألن تكون دولة محورية أو حاسمة في املجال الجيوسياس ي، وهي دولة 

قارية وبحرية في نفس الوقت وتحدها ثماني دول ما يتيح لها إختيار سياسات أو تحالفات، كما تحيطها 

 .(11،12، ص2013) إسماعيل املياه من ثالث  جهات وتسيطر على ممرين مائيين

السياس ي أحد املفردات املؤثرة في السياسة العاملية، وهو حجر  -يمثل موقع تركيا الجغرافي

األساس في السياسة التركية املعاصرة، فاتجاهات السياسة التركية تتأثر  بالجغرافيا واملوقع ، ومن هنا 

ص ، 2012محفوظ، تنشأ مفاهيم الجوار الجغرافي و السياس ي، العمق االستراتيجي، و املجال الحيوي.)

29). 
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عامليا من حيث تعداد السكان ومن الناحية الديموغرافية هي دولة فتية   17وتحتل تركيا املرتبة 

إفتقارها إلى كميات كبيرة من النفط والغاز فإن تركيا تكاد تحتكر املوردان األكثر أهمية  في  وبإستثناء

 ..(12، ص.2013) إسماعيل،املنطقة وهما املياه والغذاء

 ( خريطة تبين املوقع الجغرافي لتركيا1رقم ) شكل

 

 »«https://www.google.dz/search?q=%D8%AE%D8%B1املصدر: 

 /  األهمية السياسية 2

يشير الدستور التركي إلى أن النظام في تركيا جمهوري ديموقراطي "برملاني" علماني، أما 

السلطة التشريعية التي تتمثل بالجمعية الوطنية املؤسسات الدستورية في البالد فهي تتوزع على 

"البرملان"  السلطة التنفيذية  وتتمثل برئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، السلطة القضائية وتنقسم 

إلى ثالث فئات: هي القضاء العدل، القضاء اإلداري،  والقضاء الخاص، وتدخل املحاكم العسكرية 

، 2011)النعيمي ملحكمة الدستورية السلطة القضائية العلياضمن نطاق القضاء العسكري،  وتمثل ا

 .(13ص.

وتحاول تركيا اإلنضمام لعضوية اإلتحاد األوروبي، فقد حصلت تركيا رسميا على صفة دولة 

 .2004،وبدأت مفاوضات العضوية عام 1999مرشحة لإلنضمام عام 

السياس ي في تركيا نموذجا في جعل النظام  2002ولقد نجح حزب العدالة والتنمية منذ عام 

يلفت اإلنتباه، فعلى الصعيد اإلقليمي أصبح هناك حديث عن "النموذج التركي" والذي يتمحور حول 

 .(15،ص.2013)إسماعيل ثالث قيم أساسيةهي: الديموقراطية والعلمانية واإلسالم
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 / األهمية اإلقتصادية3

ولكنها إستطاعت بعد  ،ناعة وال تجارة لهاقامت تركيا على أنقاض اإلمبراطورية العثمانية ال ص

سبعين عاما أن تقدم نفسها كنموذج إقتصادي وسياس ي لدول املنطقة في بداية التسعينيات من 

 .(167، ص.1997)نور الدين القرن العشرين، وهذا بفضل إصالحات "طورغوتأوزال"

ديات على املستوى وحاليا أصبحت تركيا في املرتبة السادسة عشر في ترتيب أكبر اإلقتصا

بذلك على السويد، والنرويج ، وبلجيكا،  ةالعالمي، والسادسة على املستوى األوروبي، متفوق

وذلك من خالل عدة أسس أدت إلى النهضة اإلقتصادية في تركيا هذه األسس املتمثلة في ،وسويسرا

والخزينة من خالل املعادلة توفير مناخ سليم لإلنتاج واإلستثمار، وكذلك توفير وفرة مالية للمواطن 

اإلقتصادية الصحيحة للواردات واملصروفات، ولقد عمل حزب العدالة والتنمية على توفير مناخ 

مناسب لإلستثمار من خالل دعم إنشاء املناطق اإلقتصادية في مجال الزراعة والصناعة ووفرة املواد 

مام بتقديم الحوافز،وإعطاء أولوية لدعم الخام واليد العاملة وإمكانيات النقل، وقوة السوق،واإلهت

الصناعات الدفاعية الوطنية ودعم أنشطة البحث والتطوير وتشجيع الشركات التركية على 

اإلنتاج،وتوسيع مجاالت التعاون بين القطاع الصناعي والجامعات في نطاق ما يسمى بالتكنوبارك، 

 .((Taylor 2008,p.49)واإلعتماد على التجارة اإلقليمية

 36.6نظام دعم جديد لقطاع الزراعة من خالل تقديم  52وبدأ حزب العدالة والتنمية بتطبيق 

، وتم تأمين املحاصيل الزراعية ألول مرة في تركيا للفالحين 2010إلى  2003مليار ليرة للفترة املمتدة من 

، 2010ار ليرة سنة ملي 16.1للحماية من الكوارث الطبيعية، إضافة إلى منح القروض الزراعية بقيمة 

 كما تم دعم الوقود لفائدة املزارعين ألول مرة في تاريخ تركيا في فترة حكومة حزب العدالة والتنمية

 (.137-135ص -.ص2013)إسماعيل 

كما وفرت الحكومة العديد من اإلنجازات في مجال املياه وبناء السدود أضعاف ما كانت عليه 

نك"" الذي يعد أعلى سد في تركيا، و يرى داوود أوغلو أنه ، مثل تشييد سد ""أرم2002قبل عام 

يتوجب على تركيا أن تأخذ بعين اإلعتبار مسألة نقل املياه واملنتوجات الزراعية ومواد الطاقة كقضية 

في املراحل القادمة وذلك من أجل تحقيق التأثير على املوارد  االستراتيجيأساسية في تخطيطها 

 ..(48،ص.2010)أوغلو  جام مع جيوسياسية املنطقة املتغيرةقتصادية و اإلنساالجيو 

مر اإلقتصاد التركي بعملية تحول كبيرة طيلة الفترة الواقعة مابين األزمة اإلقتصادية الداخلية         

)إسماعيل ولقد إنعكس هذا التحول على النحو التالي 2008واألزمة اإلقتصادية العاملية  2001سنة 

 .(.21،ص.2013

  مليار دوالر،  750مليار دوالر إلى 300من  2008-2002قفز الناتج القومي اإلجمالي بين عامي

 . 6.8%بمعدلنمو بلغ 
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  10.000إلى حوالي  3300قفز معدل الدخل الفردي للمواطن في نفس السنة من حوالي 

 دوالر.

  11نمو قدر ب  2011وقد سجل اإلقتصادالتركي في الفصل األول من سنة % 

ع أن تشكل تركيا وضعا إقتصاديا مهما على املستوى العالمي إذا ما أخذنا بعين اإلعتبار ويتوق

التغيرات بعيدة املدى التي يتوقع أن تطرأ على الخريطة اإلقتصادية العاملية والدور التركي املتنامي 

مثل: وروسيا  والرائد على املستوى الدولي، حيث أثبتت املنتجات التركية قدرتها على أن تنافس دوال 

 .ومصر، وإيران من خالل موقعها الجغرافي الذي  يتوسط القارات الثالث أوروبا وآسيا وإفريقيا

 

 .2010إلى  1980( مخطط لتطور النمو اإلقتصادي التركي من 2الشكل )

         
 املصدر: منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ومكتب اإلحصاء األوروبي ومصادر قومية

  

، حيث يالحظ تطور النمو 2010إلى  1980يمثل املخطط تطور النمو اإلقتصادي التركي من 

 .2010و 2008، بينما تراجع عام 2007اإلقتصادي لتركيا في هذه الفترة، خاصة سنة 

ولقد اثبت اإلقتصاد التركي أداءا ممتازا بفضل معدل نموه املطرد خالل الثماني سنوات األخيرة 

مع السياسات املالية واإلصالحات الهيكلية الكبرى  ،راتيجيةاإلقتصاد الكلي السليمةوذلك بفضل  إست

تحولت تركيا إلى واحدة من كبرى الدول املستقبلة لإلستثمارات األجنبية ، و  2002التي تم تطبيقها منذ 

لتركي األسرع املباشرة في منطقتها، كما تتوقع منظمة التعاون والتنمية اإلقتصادية أن يصبح اإلقتصاد ا
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بمتوسط معدل نمو يبلغ  2017-2012نموا بين باقي الدول األعضاء في املنظمة خالل الفترة املمتدة من 

 .(2014) منظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية  5.2%

2012-2002(  متوسط نمو إجمالي الناتج املحلي الحقيقي السنوي )%( 3الشكل )  

 

 االقتصادية ومكتب اإلحصاء األوروبي ومصادر قومية املصدر: منظمة التعاون والتنمية

إلى  2002( متوسط نمو إجمالي الناتج املحلي الحقيقي السنوي من 3يمثل الشكل رقم )

وذلك بمقارنة بين أربعة عشر بلدا من بينهم اإلتحاد األوروبي والواليات املتحدة األمريكية وتركيا 2012

 .% 5بنسبة ى باقي الدول التي تحتل املرتبة األولي متفوقة عل

(: التوقعات بشأن املتوسط السنوي لنمو الناتج املحلي اإلجمالي الحقيقي )%( في 4الشكل رقم )

 .2017-2012بلدان منظمة التعاون  والتنمية االقتصادية 

 

 2012،  يونيو/حزيران 91املصدر:  التوقعات االقتصادية ملنظمة التعاون والتنمية االقتصادية رقم: 
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ويمثل الشكل الرابع التوقعات بشأن املتوسط السنوي لنمو الناتج املحلي اإلجمالي الحقيقي  في 

،حيث يتوقع زيادة نمو الناتج املحلي التركي 2017-2012بلدان منظمة التعاون  والتنمية االقتصادية 

 .%5.2بنسبة 

وبإرتفاع الناتج  7%كما شهد اإلقتصاد التركي في عهد حزب العدالة والتنمية نموا ثابتا بمعدل  

مليار، وإرتفع دخل الفرد من ثالثة آالف دوالر إلى عشرة أالف دوالر   750مليار إلى 300القومي من 

نخفضت نسبة في عهد حزب العدالة والتنمية، ولقد إ 130مليار إلى  33وإرتفع حجم الصادرات من 

 (2014)سعد  %10إلى %70التضخم من 

خمسة مليارات دوالر لدعم  2012قدمت تركيا ضمن أعمال قمة مجموعة العشرين في سنة       

ولقد أثبت تركيا بهذا تحولها إلى العب يساهم في حل ، صندوق النقد الدولي بهدف حل أزمة اليورو

تحصل على القروض من الغرب وأصبحت اليوم دولة  املشاكل العاملية، فإلى عهد قريب كانت تركيا

 .(2014)رمضان تمنح القروض ألوروبا وصندوق النقد الدولي

(، منظمة WTOكما أن تركيا عضو في عدة منظمات إقتصادية منها: منظمة التجارة العاملية )

، ومنظمة التعاون (UNCTAD) ، ومؤتمر األمم املتحدة للتجارة والتنمية(ECO) التعاون االقتصادي

  (ICC) ، وغرفة التجارة الدولية(WCO) االقتصادي ملنطقة البحر األسود ومنظمة الجمارك العاملية 

 .(2014)رمضان  باإلضافة إلى عدة منظمات أخرى  (D-8) والدول النامية الثمانية

تصبح مساهم وتركيا لها إمكانيةلحيوية  ومن هنا يمكن القول أن تركيا إحدى أكثر اإلقتصاديات

فعال في النمو اإلقتصادي العالمي، ويعد تموضع تركيا الجغرافي اإلستراتيجي داعما  لنجاحها 

اإلقتصادي إضافة لإلصالحات اإلقتصادية والسياسات املالية والنقدية الحكيمة لتركيا،مع توفر عامل 

 . (Babakr 2014) اإلستقرار السياس ي

 /األهمية العسكرية 4

سالم في الداخل  "يتمثل املحور األساس ي الذي تستند إليه عقيدة الجيش التركي في مبدأ أتاتورك       

لم يخض  1974ولهذا وبإستثناء تدخله في قبرص إلنهاء اإلنقالب املدعوم يونانيا في ، " سالم في العالم

 الكبرى ملحيطه.الجيش التركي أية حرب عدوانية ضد أي من جيرانه في الدائرة الصغرى أو 

تمثل القدرة العسكرية إحدى املؤشرات األساسية للقوة الكامنة للدولة في زمن السلم ، وأهم 

مظهر لقوة الدولة في زمن الحرب، كما تؤثر املقاييس األمنية على كيفية إستخدام مواردها 

 .(48 ،2010)أوغلو   السياسيةو  اإلقتصادية، وتحديد إتجاه سير عالقاتها الدبلوماسية

و تعد القوات املسلحة التركية ثاني أكبر جيش في حلف شمالي األطلس ي،  وهي سادس  أكبر جيش 

عامليا وأغلب أنظمة التسلح التي تستخدمها القوات املسلحة التركية أمريكية املصدر، ولكن في 

، إنجلترا، فرنسا السنوات األخيرة عملت تركيا على اإلعتماد على أنظمة تسلح من دول أخرى مثل أملانيا
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روسيا وإسرائيل وباملوازاة مع دلك تقوم تركيا بإنشاء صناعتها الدفاعية الخاصة،  كما يعمل الجيش 

التركي على وضع إستراتيجيات دفاعية تتضمن أن تتحول تركيا إلى دولة منتجة إلستراتيجيات ومبادرات 

جيات املوجهة نحوها وأن تتحول إلى عنصر تياتؤمن األمن واإلستقرارفي املنطقة وتحد من تأثير اإلستر 

 .(2014، 18606صحيفة المدينة، العدد ) قوة وتوازن في املنطقة

ألف جندي من  429ألف جندي،  وهناك  660القوات النظامية الحالية للجيش التركي حوالي 

متلك غواصة، وت 16آلية بحرية و  265جنود اإلحتياط، ويضم سالح البحرية التركية نحو حوالي 

صحيفة )كاسحة  21دبابة ويبلغ إجمالي كاسحات األلغام نحو  4246القوات املسلحة التركية نحو 

 .(2014، 18606املدينة، العدد 

وأخرى من طراز فانتوم،  بينما يبلغ عدد املروحيات  F-16 تمتلك تركيا طائرات حربية من طراز

 .مروحية 874التي يمتلكها الجيش التركي 

تركيا ثالث دولة في العالم تنتج طائرات بدون طيار بعد كل من الواليات املتحدة كما أصبحت 

األمريكية وإسرائيل، وفي فترة حكم حزب العدالة والتنمية فقط قامت تركيا بتحديث األسلحة 

 .(132، ص.2013)جول منها داخل تركيا %90مليار دوالر، وتم تحديث  24واملعدات العسكرية بمبلغ 

 ستراتيجيةاية الجيو / الخصوص5

دولة ذات طموح إقليمي وتعرف دول الطموح اإلقليمي بأنها دول ال تؤهلها قدراتها  تعتبر تركيا

مثل املوقع والحجم واملوارد على اللعب على مستوى عالمي ولكنها تمتلك الطموح والقدرات 

 .(116ص. 116 2013)سلطان اإلقليمية

ترتبط سياسات تركيا بموقعها في الخارطة العاملية،  ومن ذلك تنشأ مفاهيم الجوار الجغرافي       

والعمق اإلستراتيجي، واملجال الحيوي، ويكتسب ذلك أهمية أكبر إذا أخذ بالحسبان األهمية التاريخية 

قع مركزي من مناطق : "تقع تركيا في مو والثقافية  والدينامية السياسية،  يقول أحمد داوود أوغلو

العبور ولساحات صراع النفوذ للقوى البرية والبحرية وتتقاطع في تركيا النقاط التي تربط الكتلة 

 ( 32.31ص،ص.2012)محفوظ آسيوية املركزية مع البحار الساخنة وإفريقيا." -البرية األورو

عالت وتلمس مصادر التهديد إن املدارك التركية حول الجغرافيا تزيد كثيرا في طبيعة التفا        

 ( 33ص2012)محفوظ والفرص الواقعية أو املفترضة، وهو ما يدعى "الشيفرة الجغرافية"

" نظرا ملوقعها الجغرافي Central" فيما يتعلق بالعمق الجغرافي يعتبر أوغلو تركيا دولة مركزية

" أو كدولة Perepheriqueأو كدولة طرفية  ""Bridgeالفريد، وال يجوز النظر إليها كدولة جسر " 

 ..(2014)املديني .عادية
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تركيا أيضا ساحة جذب مركزية وتعتبر من حيث العنصر البشري وساحة التأثير الجغرافي دولة 

شرق أوسطية، وبلقانية، وقوقازية، وتنتمي إلى آسيا الوسطى، والبحر األبيض املتوسط،  والخليج  

 .(34،ص.2102 )محفوظوالبحر األسود، كل ذلك في آن واحد

تعتبر تركيا كالعب جيواستراتيجي ومحور جيوبوليتيكي مهم وتتشكل املحاور الجيوبوليتيكية من 

الدول التي ال تستمد أهميتها من قوتها ودوافعها إنما من موقعها الحساس، وغالبا ما يتحدد كون دولة 

دورا خاصا إما في تحديد النفاذ إلى بجغرافيتها التي تمنحها في بعض األحيان  ما محورا جيوبوليتيكيا

 ..(59،ص1999)بريجينسكي مناطق مهمة أو في حجب املوارد عن العب مهم

تمتلك تركيا جميع عناصر القوة الوطنية التي تؤهلها للعب دور إقليمي مؤثر في املنطقة حيث 

مع  2كم9820أراض ي صالحة للزراعة، ويبلغ مساحة املسطح املائي  معظمهاتمتلك مساحة واسعة، 

تعدد املناخات واستمرار هطول األمطار،  إضافة إلى القوى البشرية الهائلة،  والقوات املسلحة 

 .(2014)املعايطة.مليون دوالر سنويا 8.500املحترفة ويصل معدل اإلنفاق العسكري 

فاملوقع الفريد وإقتصاد السوق وحجم القوات في حلف ضمال األطلس ي يجعل تركيا العبا جيو 

ستراتيجيا في الشؤون العاملية، فتركيا تسيطر على املضايق وتلعب دور مهم كجسر طاقة بين املصادر ا

 ( Nazihiçakar 2014)الطبيعية الغنية وآيسيا الوسطى والعالم الغربي

وجيواقتصادية فيما يتعلق بجيوبوليتيك الطاقة بحكم  تكتسب تركيا أهمية جيواستراتيجية

تنامي إحتماالت تحولها إلى جسر لنقل الغاز الطبيعي من بلدان الشرق األوسط إلى موقعها الجغرافي مع 

اإلتحاد األوروبي حيث تساهم تركيا في كسر اإلحتكار الروس ي آلسيا الوسطى وجنوب القوقاز من خالل 

 -تبليس ي -(، كما دشنت تركيا خط غاز جنوب القوقاز)باكوSouthern Corridorمشروع املمر الجنوبي )

 (03،ص.2014)بدوي .2006أرضرم( سنة 

والحرب على اإلرهاب بدأت تركيا تتقدم جوهريا  11/09/2001يمكن القول أنه بعد أحداث 

وتدريجيا إلعادة تقييم إمكانياتها الجيوبوليتيكية وذلك من خالل الدبلوماسية اإلقليمية النشطة 

اميكية الطاقة اإلقتصادية، وتجسد هذا لتوسيع نفوذها من خالل املوقع الجيوبوليتيكي الحيوي ودين

التغيير من خالل موقف تركيا من الحرب على العراق والوساطة في النزاع العربي اإلسرائيلي، وتحسين 

العالقات التركية السورية، كل هذه الحقائق أعطت لتركيا الثقة في التصرف أكثر في رقعة الشطرنج 

 (.p.01) 2010 DimitrisRapidisاإلقليمية

تعتبر تركيا دولة قوية في إقليمها وفي العالم؛ فهي كمركز جاذبية يمكن أن تصبح قوة دافعة         

واإلزدهار، فهي بخصائصها يمكن أن تكون جزيرة للسالم واإلستقرار إضافة إلى  للسالم واإلستقرار

، وديناميكية نظامها الديموقراطي العلماني املستند إلى سيادة القانون وإحترام حقوق اإلنسان

إقتصادية وطاقة إنتاجية وقوة تنافسية لصناعتها، وتعتبر تركيا بهذا الشكل دولة نموذجية في املنطقة 

، و واإليكواستراتيجية، )نموذج للتعاون( وما زاد من أهميتها هو جغرافيتها السياسية والجيواستراتيجية
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النشاط السياس ي وإمكانيات التعاون  علىتعتمد تركيا في مجابهة املشاكل املختلفة في املنطقة 

 .(18، ص2010) ملكاوي اإلقتصادي لهذا توجه جهودها نحو املساهمة في السالم واألمن إقليميا وعامليا

كما تشكل تركيا القاعدة األمامية لحلف شمال األطلس ي في منطقة الشرق األوسط وأفضل مثال        

ين تركيا وسوريا،  إضافة الى ان العمق الجغرافي لتركيا على ذلك وضع صواريخ باتريوت على الحدود ب

 (.193،ص.2013)عبد املطلب يتيح إمكانية إنشاء قواعد عسكرية ونشر القوات وتدريبها

وبذلك تكون تركيا استوفت كل مقومات القوة عبر انسجام صعودها اإلقليمي مع تاريخها 

واإلقتصادي، إلى جانب قوتها ،  نموذجها اإلجتماعيوقدراتها عبر إحاطتها بالعناصر الجيوسياسية، وعبر 

 العسكرية.

 ثانيا: األزمة اإلقتصادية التركية ومعالجتها

 :/ األزمة اإلقتصادية في تركيا1

و هذا ما   % 5.7إقتصادها بنسبة أدت إلى إنخفاض 2001عاشت تركيا أزمة إقتصادية سنة 

 خلف آثارا سلبية على اإلقتصاد التركي، وتركه تحت وطأة الدين املحلي و األجنبي.)رؤية تركية(

إلى أزمة  1999إقتصاد السوق سنة  إنتهت سلسلة اإلصالحات التي قامت بها تركيا في إتجاهفلقد        

 (.193،ص.2013طلب :)عبد املبنكا، ومن مظاهر هذه األزمة 22بسبب إفالس  2001عميقة سنة 

  ( بعد أن  %9.5-سالبا بمقدار ) 2001أصبح معدل التغير في الناتج املحلي اإلجمالي لعام

 .%6.3بمقدار  2000حققت معدل نمو في عام 

 ( 6.5-أصبح معدل النمو%) 

 ( وتراجع الدخل القومي ومتوسط الدخل %60عانت تركيا من إرتفاع معدالت البطالة )

 القومي.

  الفائدةإرتفاع سعر 

 ( من قي%40إنخفضت قيمة العملة املحلية مقابل الدوالر حيث فقدت أكثر من )تها وهو ما م

 ( من الشعب التركي تحت خط الفقر.%50جعل )

  إرتفعت املديونية املحلية والخارجية وفوائدها مما أدى إلى إنتشار الفساد والنهب العام

القطاعات اإلقتصادية في الدولة تحمل هذه وتهريب األموال إلى الخارج وعدم إستطاعة 

 املتغيرات .

و نتج عن هذه األزمة إختالل األوضاع املالية للبنوك، وارتفاع معدالت العجز ،وارتفاع حجم 

املديونية الخارجية،انخفاض إحتياطي الدولة من العمالت األجنبية، و نظرا لعجز القطاعات 

زمة فقد تم إغالق مئات الشركات التجارية، وتقل  حجم اإلقتصادية في الدولة عن مواجهة هذه األ 

 (2011اإلستثمار إلى النصف، و ارتفع حجم البطالة .)خولي، 
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 اإلقتصادي الخارجي /اإلقتصاد التركي وسياسات اإلنفتاح2

عبر 1980إلى غاية  1963إعتمدت تركيا على " التنمية القائمة على التصنيع " إعتبارا من  

بدائل التصدير مما أدى لتحقيق التطور في أسس ومبادئ إقتصاد السوق، ويعتبر تطبيق سياسة 

بمثابة ميالد في تطور الصناعة التركية، وقد  1980اإلقتصادي الذي بدأته تركيا في  برنامج اإلستقرار

 (.193،ص.2013)عبد املطلب  :يلي حرصت الحكومة التركية منذ منتصف الثمانينيات على ما

تثمار البيئة التحتية في قطاع الصناعة وتغطية اإلحتياجات التمويلية بشروط أفضل من توسيع إس/ 1

التشغيل" و "تدوير حق التشغيل" فيما -التسليم" و "اإلنشاء-التشغيل-خالل تفعيل أساليب " اإلنشاء

 . B.O.Tيطلق عليه عامليا بعائلة 

تم تشكيل هيئة سوق رأس املال عام  ة أوالتوفير الظروف األولية لتوظيف الودائع الصغيرة بالصناع/ 2

 ، إضافة لتحديث الخدمات املصرفية وتحسين خدمات املواصالت واإلتصاالت.1981

 بشأن حماية املنافسة . 1994إصدار تشريع قانون سنة / 3

املشاركة في املناطق الحرة واملعارض الدولية أدى لزيادة قدرة وحجم الصناعة التركية ودمجها في /4

  األسواق العاملية.

 في تركيا، 78 خالل( FDI) وبلغ حجم االستثمارات األجنبّية
ً
مليار دوالر،بينما تجاوز هذا  15 عاما

ركات األجنبية التي  150 سنة املاضية فقط 11 الّرقم خالل
ّ

مليار دوالر، بإضافة إلى ذلك فإن عدد الش

سنة  11 ة،بينما وصل هذا الّرقم خاللآالف شرك 5 عام،وصل إلى 78 تّم إنشاؤها في تركيا خالل

ولقد كان اإلهتمام التركي منصبا على النمو ( 2014ألف شركة أجنبّية.)تركيا بوست، 40 األخيرة إلى

والدخل القومي والتوظيف، أسواق رأس املال، الخصخصة ، فلقد حقق اإلقتصاد التركي في الناتج 

-1990خالل فترة  %5.3ث كان املتوسط السنوي اإلجمالي معدالت نمو فاقت املعدالت العالية حي

بسبب األزمات أبدى تطورا  2000-1999خالل %3.1، وبعد أن تقل  اإلقتصاد التركي بنسبة 1980

ولقد جاءت  %12.7بنسبة  2008، ولقد زاد إجمالي الناتج املحلي اإلجمالي في عام 2002كبيرا عام 

:)عبد املطلب كما يلي 2008مساهمة القطاعات اإلقتصادية داخل الناتج املحلي اإلجمالي عام 

 (.194،ص2013

  9.2القطاع الزراعي% 

  26.9القطاع الصناعي% 

  63.9قطاع الخدمات% 

دوالر، في حين بلغ  1.436مايعادل  2008كما بلغ دخل الفرد من إجمالي الناتج املحلي في عام 

 الف فرد. 194مليون و  21العاملين  عدد

تم إستحداث  ،كما 1981أما ما يتعلق بأسواق رأس املال فقد دخل قانونها حيز التنفيذ عام 

تم تدشين بورصة إسطنبول لألوراق املالية، كما أدى النمو  1985مجلس األسواق املالية و في ديسمبر 

ألسواق املالية التركية وتطوير بورصة إسطنبول السريع لصناديق اإلستثمار إلى دخول األجانب إلى ا
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لألوراق املالية والتي تتضمن حاليا ثالث أسواق نشطة تتمثل في سوق األسهم والسندات، سوق 

الصكوك والكمبياالت، سوق النقود األجنبية، وتعد تركيا اليوم من أهم الدول التي تمتلك نظاما ليبراليا 

 (.195،ص2013. :)عبد املطلب للعمالت األجنبية

ولقد إنسحبت الدولة من قطاعات الغابات  1985اما الخصخصة فقد بدأت في تركيا عام 

والعلف واإلسمنت وإلى حد كبير القطاعات السياحية والنقل البحري وتربية الحيوانات والبترول وإلى 

قسم من  مؤسسة، وتم عرض 199غاية اليوم تم إجراء عمليات بيع /تدوير األسهم واملخصصات في 

. )عبد املطلب أسهم منشآت هامة مثل: نتاش و تلتا ش وأوساش وبترول أوفيس للشعب

 (.197،ص2013

إنتهجت تركيا سياسات التثبيت اإلقتصادي والتكيف الهيكلي وذلك بهدف تخفيض سيطرة 

إستراتيجية تشجيع  الدولة على األنشطة اإلنتاجية وزيادة التوجه نحو قوى السوق مع إنتهاج

 ..(77، ص.2005.)محمد صادرات واإلستثمارات األجنبيةال

 / العالقات اإلقتصادية الخارجية وميزان املدفوعات:3

تمتلك تركيا اليوم إقتصادا متكامال مع اإلقتصاد العالمي وتربطها عالقات متطورة مع مختلف 

، 2005.)محمد مايلي مناطقالدول في العديد من العالم ومن بين أهم العوامل املؤثرة في هذا التطور 

 ..(189.190ص،ص 

الذي أدى إلى اإلنتقال من نموذج اإلحالل محل الواردات إلى إستراتيجية  1980جانفي  24قرارات  -

 التنمية القائمة على التصدير أي إستراتيجية اإلنتاج من أجل التصدير.

 .1996اإلتحاد الجمركي مع اإلتحاد األوروبي عام  إبرام إتفاقية -

 تسارع عوملة اإلقتصاد في التسعينيات من القرن العشرين. -

 الهيكل القطاعي للتجارة الخارجية -

فلقد ظهر تغير بارز في تكوين هيكل الصادرات التركية من خالل تناق  نسبة املنتجات الزراعية 

أن أكبر إسهام مقابل زيادة نسبة املنتجات الصناعية ويتضح في التوليفة الصناعية للسنوات األخيرة 

للصادرات على الترتيب من قطاعات وسائط النقل البرية وقطع غيارها والحديد والصلب واملالبس 

ومنتجات النسيج واألجهزة امليكانيكية وعند النظر إلى هيكل الواردات التركي يالحظ إرتفاع نسبة توريد 

 .لتصنيعوا اإلستثمارات  واملواد الخام نتيجة لجهود التنمية اإلقتصادية

وال تزال دول اإلتحاد األوروبي تمثل مركز هام وثابت في تجارة تركيا الخارجية ، حيث أن واردات 

، أما الصادرات  %37، وبلغت نسبتها 2008مليار دوالر عام  74.8تركيا من دول اإلتحاد األوروبي بلغت  

 من كل تعتبر كما الصادرات، إجمالي من %48 نسبتها وبلغت دوالر63.3التركية لدول اإلتحاد األوروبي كانت 
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 املطلب لتركيا.)عبد التجاريين الشركاء أهم بين من وإسبانيا وفرنسا األمريكية املتحدة والواليات وإيطاليا روسيا

 (.201 ص .2012

 املباشرة الدولية واإلستثمارات الحرة املناطق /4

 عمل إطار وفي املباشرة الدولية اإلستثمارات إلهتمام جذبا األكثر الدولة هي تركيا 

 بين التعاون  نطاق في العمل يتم 2001 منذ اإلستثماري  املناخ لتحسين اإلصالحي البرنامج

 موقف تبني تم ولقد اإلستثماري، املناخ بتحسين الخاصة األعمال إلنجاز والخاص العام القطاعين

 .2012 املطلب :.)عبدالتالية جراءاتاإل  إتخاذ خالل من واملحلية األجنبية الشركات بين املساواة

 .(205 ص

 الشركات تسجيل مرحلة تنظيم إعادة 

 العام القطاع عطاءات في املحلية تعريف ضمن األجنبي الرأسمال ذات الشركات إدخال 

 واإلعتباريين الطبيعيين األشخاص إمتالك وكذلك األجانب العاملين إستخدام تسهيل 

 منقولة الغير لألموال األجانب

 أجل من والحوافز العام اإلستثمار تشجيع برنامج من اإلستفادة للمستثمرين كنيم 

 واملتوسطة، الصغيرة للمؤسسات املمنوحة والحوافز املتدني، الدخل ذات املناطق

 التكنولوجيا. تطوير ومناطق الحرة للمناطق املمنوحة والحوافز

 نظاما طبقت حيث املباشرة اإلستثمارات تشجيع في السباقة الدول  من تركيا تعتبر كما

 6224 رقم القانون  ويمثل معينة، وقطاعات مناطق في اإلستثمار تشجيع بهدف للحوافز

 كبيرا قدرا منح والذي تركيا في األجنبي لإلستثمار املنظم القانوني اإلطار 1995 عام الصادر

 (86،ص.2005 )محمد أهمها: ضمانات عدة وتضمن األجنبي للمستثمر الحرية من

 الشركات ألسهم األجانب ملكية على قيود أية وجود عدم -

 للمستثمر بالنسبة واحدة واإللتزامات فالحقوق  اإلستثمارية املعاملة توحيد -

 واملحلي األجنبي

 األجنبية العمالة تشغيل في الحرية إطالق -

  والقطاعات املناطق كافة في باإلستثمار األجنبي للمستثمر السماح -

 املحلية العملة إلى األجنبية العملة بتحويل األجنبي املستثمر إلزام عدم -

 للمناطق طبقا تختلف التي اإلستثمار حوافز من متنوعة مجموعة على القانون  إشتمل كما

 حسب مختلفة مناطق ثالث إلى تركيا وتنقسم املختلفة، للقطاعات وطبقا املختلفة التنموية

 (88.87.،ص،ص2005 )محمد هي: املناطق وهذه التنمية مستوى 
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 املناطق على وتقتصر محدودة إليها املقدمة والحوافز املتقدمة املناطق .1

 الصناعية

 وجنوب شرق  في الواقعة املدن وتشمل التنمية برامج في األولوية ذات املناطق .2

 تركيا شرق 

 واملناطق املتقدمة املناطق إسبعاد بعد املناطق كافة وتشمل العادية املناطق .3

 التنمية جبرام في األولوية ذات

 السفن، بناء الخدمات، وتشمل: الخاصة األهمية ذات القطاعات فهي للقطاعات بالنسبة أما

 اإللكترونية، الصناعات البيئة، وحماية والتطوير البحوث أنشطة األساسية، البنية

 (88،ص،ص.2005 )محمد للتكنولوجيا. املولدة القطاعات

 3218 رقم الحرة املناطق قانون  إطار في نشاطاتها تمارس تركيا في حرة منطقة20 وتوجد

 األجنبية اإلستثمارات دخول  وتسريع اإلنتاج وزيادة التصدير أجل من اإلستثمار تشجيع بغية وهذا

 للمناطق التجاري  التبادل حجم بلغ وقد التصدير، نحو املنشآت وتوجيه والتكنولوجيا املباشرة

 املستخدمين عدد بلغ وقد للعاملين جديدة عمل فرص لقتوخ ،2008 عام دوالر مليار 24.6 الحرة

 .أجنبية شركة 638 منها 3.619 فيها العاملة الشركات عدد وكان شخصا، 50.641 املناطق هذه في

 (207.206ص،ص. .2012 املطلب .)عبد

 خالل التركي،من وكانمنأهمامللفاتالتياهتمبهاحزبالعدالةوالتنميةفيمايختصالنهوضباالقتصاد

 باعتباره البشري  بالعنصر االهتمام الحزب وتبنى املواطنين، وسعادة رفاهية زيادة إلى يالسع

.)تركيا  آلياته. بكل السوق  اقتصاد إستراتيجية على اعتمد كما االقتصادي، للنمو وهدفا مصدرا

 (.2014بوست،

 فرص حيث من سواء البالد إلقتصاد املحركة القطاعات أهم من املقاوالت قطاع يعتبر كما

 املقاوالت خدمات بدأت وقد ينتجها، التي اإلضافية القيمة ضخامة أو يوفرها التي التوظيف

 األتراك املقاولون  قام فقد العشرين، القرن  من السبعينات بداية في الخارج على باإلنفتاح التركية

 بقيمة ةمختلف دولة 70 في مشروع آالف خمسة بتنفيذ 2008 إلى 1972 من املمتدة الفترة خالل

 19.27ليبيا) في: فيها املذكورة املشاريع تنفيذ تم التي األولى الستة الدول  وتتمثل دوالر، مليار 130

 تركمانستان (، %4.42) قطر (، %6.76) كازاخستان (، %8.6 السعودية) ، ( %18.46) روسيا ( %

 .(208ص،ص. .2012 املطلب .)عبد( 4.24%)

على العالم/ الصناعة التركية املنفتحة 5  

اإلتحاد الجمركي مع اإلتحاد األوروبي و إعادة هيكلة البنية من جديد  يعد كل من إبرام إتفاقية

خطوات هامة تجاه إنفتاح الصناعة التركية على التنافس الدولي وتوجد في تركيا  2001عقب أزمة 

ولها إرتباطات عاملية قوية، إضافة إلى  قاعدة واسعة للصناعات التحويلية املعتمدة على التصدير
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التركيز على تطوير مردود املنشآت الصغيرة واملتوسطة، ويتم اإلستمرار في إقامة املناطق الصناعية 

مجمعا  13منطقة صناعية منظمة و  15املنظمة ومجمعات الصناعة الصغيرة ،ولقد تم إقامة 

منطقة صناعية منظمة  99إقامة  2008 ، كما تضمن برنامج2007للصناعات الصغيرة خالل عام 

بشأن بدء مفاوضات  2004ديسمبر  17مجمعا للصناعات الصغيرة، وبعد قرار القمة األوروبية في  54و

إنضمام تركيا لإلتحاد األوروبي أسرعت تركيا من وتيرة أعمال توافق األنظمة الفنية للقطاع الصناعي 

العالمات املسجلة والتصميم الصناعي والعالمة الفارقة ،وصياغة النصوص املتعلقة بحقوق اإلمتياز و 

والعالمات الجغرافية، ولقد إرتفع عدد اإلتفاقيات املبرمة في هذه املجاالت إلى عشر إتفاقيات، وتم 

 .(208ص. .2012 املطلب .)عبدإنشاء "مؤسسة اإلعتماد التركية"

 بين من واحدة هي و العالم في ديناميكية األكثر االقتصاديات بين من واحدة تركيا تعتبر

 مساهما وتصبح النمو على القدرة لديها تركيا النمو( )أسواق بإسم تعرق  التي دولة عشر اإلحدى

 مع السكان من كبير عدد لديها يعنيأنالبالد سوقا كونها .العالمي االقتصادي النمو في فعاال

 األجنبي االستثمار على االنفتاح ذلك، إلى باإلضافة و .والخدمات التحويلية الصناعات خصائ 

 الساحة على كبير باهتمام تركيا في االقتصادية التنمية وتحض ى األخرى، لبلدان معا والتجارة

 في نوعها من فريدة تركيا في االقتصادية فالتجربة املذهل، النجاحها ونظر .العاملية و اإلقليمية

 .(BABAKR، 2013 املنطقة.) لبلدان كنموذج تعتبر و املنطقة

 ثالثا: عوامل نجاح النموذج التنموي التركي:

 :/االستقرار السياس ي1

لتنفيذ مشاريعه التنموية، كما  إّن وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة  أعطاه الفرصة 

، فيما 2013سبتمبر  30قامت تركيا بإجراء مجموعة من اإلصالحات برئاسة رجب طيب أردوغان في 

الديموقراطي و فيما يتعلق بالحقوق العامة والخاصة املرتبطة باألقليات والحريات  يخ  تعزيز املسار 

الشخصية والدينية والنظام اإلنتخابي، وأجرت حكومة حزب العدالة والتنمية مجموعة من 

اإلصالحات الّديمقراطية التي من شأنها التسريع في عملّية االنضمام إلى االتحاد األوروبي، فقد أطلقت 

يات الفردية وأجرت عّدة إصالحات في املجال القضائي وعملت على احترام حقوق اإلنسانوذلك الحرّ 

 .(211ص. .2012 املطلب )عبدمن خالل الخطوات التالية:

 .السماح بالتعليم بلغات ولهجات غير تركية في املدارس الخاصة-

 إلغاء العهد الذي يردده طالب املدارس االبتدائية . -

 الحجاب في مؤسسات القطاع العام، باستثناء بعض القطاعات.إلغاء حظر  -

 .تشديد عقوبة جريمة التمييز والكراهية ورفعها من سنة سجن واحدة إلى ثالث سنوات -
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رفع عقوبة من يتدخلون بحياة اآلخرين فيما يتعلق باملعتقدات والقناعات عن طريق الجبر أو  -

 .التهديد، من سنة واحدة إلىثالث سنوات

لق عليها بغير اللغة التركية قبل انقالب  -
ُ
السماح باستعادة القرى أسماءها القديمة التي كانت تط

 .1980عام

 .إعادة أراض ي دير "مور غابرييل" السرياني إلى أوقاف الدير -

 تأسيس معهد اللغة والثقافة للغجر. -

قة بالنفس: 2
ّ
عب التركي مع قدوم العدالة والتنمية إلى السلطة، / إكتساب الث

ّ
ازدادت ثقة الش

 بقدراته وأصبح يؤمن بقدرته على اإلنجاز.

عملت حكومة العدالة والتنمية على تسديد الّديون العاّمة والخارجّية / اإلصالحات االقتصادّية: 3

باع أنظمة مالية ناجحة تحت إشراف املؤسسات املالية الدولية
ّ
 للّدولة التركية عن طريق ات

ظام املالي في البالد:/إعادة هيكلّية ا4
ّ
من خالل الّتطور الذي طرأ على البنوك العاملة في تركيا فلم  لن

 يعلن أّي بنٍك إفالسه خالل فترة حكم العدالة والتنمية

م في االسواق:5
ّ
م يزيد على  / انخفاض نسبة التضخ

ّ
 أّن %10فمنذ أعوام طويلة كان الّتضخ

ّ
، إال

الل فترة حكم حزب العدالة والتنمية وخاّصة خالل العشر خ %10هذه النسبة تراجعت إلى أقل من 

 سنوات األخيرة.

ثم البيئة والتعليم  التجربة التنموية التركية مستمرة حيث بدأت اإلصالحات أوال باإلقتصاد

والصحة والطاقة والحكم املحلي ومساهمة تركيا في حل املشاكل العاملية وتطبيق تركيا للنمو األخضر 

نجحت تركيا في إنجاز  املستمر عبر سياسات متكاملة مع اإلقتصاد واملجتمع والبيئة، كماكآلية للنمو 

هيكل إقتصادي تنافس ي مستند على تحسين مستويات معيشة املجتمع وتحقيق تكافؤ 

  (P.22012 . Ministry of Developmentالفرص.

ومهارة ورخ  اليد العاملة إن امليزة األساسية لالقتصاد التركي هي تنوع األنشطة االقتصادية 

وتوفرها على عكس اقتصاديات بعض الدول العربية التي تعتمد بشكل أساس ي على قطاعي النفط 

والغاز حيث يتوزع النشاط االقتصادي التركي على عدة قطاعات إنتاجية وخدماتية منها: الزراعة 

 (13) عسلي، و محمد، ص..والصناعة والخدمات

إعتمدتها تركيا مبنية على تفعيل كافة العالقات اإلقتصادية داخل  الرؤية اإلقتصادية التي

الدولة من خالل تفعيل كافة اإلمكانيات على أحسن قدرة، وأحسن إنتاج وأوسع سوق، وأكبر ربح 

 .معنوي ونجاح مالي

 اإلجتماعية في تركيا رابعا:العدالة
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لإلستفادة بأسلوب عادل من الثروة وبهذا العدالة اإلجتماعية تعبر عن الفرص املتساوية لألفراد 

إستئصال الفقر والجوع، تطوير  عبر املعنى يصبح للعدالة اإلجتماعية نوع من اإلمتداد لحقوق اإلنسان

)  التعليم، املساواة بين الجنسين، محافحة وفيات األطفال، تحسين صحة األم، و التنمية البيئية

2015 .YaşarYakış .) 

 بين اإلقتصادية الفوارق  إزالة إلى يهدف إقتصادي إجتماعي نظام عن عبارة اإلجتماعية العدالة

 خيرات من التشاركية الحصة وتوفير العادلة املعاملة توفير على تعمل حيث الواحد، املجتمع طبقات

 افؤوتك القومي، توزيع )الدخل إعادة على والعمل اإلقتصادية، النفعية في وتتمثل للجميع، املجتمع

 (. P-P.2-4  .2011  YaşarYakış)  املدني باملجتمع يسمى ما النهاية في الفرص( ،ليتشكل

 األكاديمية،واملؤلفات البحوث من كبير عدد االجتماعية إال أن العدالة تعدد مفاهيم ورغم

املساواة : أبرزها االجتماعية العدالة لتحقيق توافرها الواجب العناصر من عدد تجمع على العلمية

وعدم التمييز وتكافؤ الفرص، التوزيع العادل للموارد واألعباء، الضمان اإلجتماعي، توفير السلع 

العامة، العدالة بين األجيال، وهذا ما يحاول النموذج التركي للتنمية الوصول إليه عبر اإلستمرار في 

إلسالم والديقراطية وتحقيق و أثبت نجاحه بقدرته على دمج ا ،التطور ضمن سياقه الوطني والدولي

السوق الحرة واإلهتمام  والعمل ضمن إطار  ،التنمية اإلقتصادية من خالل تحقيق العدالة اإلجتماعية

بالفئات املهمشة في املجتمع، وتعتبر التنمية اإلقتصادية السمة الرئيسية للنموذج التركي باإلستناد على 

 (AhmetUysal 2015)  إلجتماعية.السوق الحرة واإلنتاج اإلقتصادي والعدالة ا

تعتبر السياسة اإلجتماعية التركية املواطن هو األصل في بناء املجتمع فهو الدي يصنع املجتمع 

الذي يكون الدولة والعالقة بين املجتمع والدولة يجب أن تكون مبنية على العدالة؛ فالدولة مطالبة 

وخارجيا، ومن أهم األسس التي إرتكزت عليها  بتحقيق العدل اإلجتماعي لتحافظ على قوتها داخليا

 (155-157ص.  -، ص2013) جول  يلي: ما التجربة النهضوية في تركيا لتحقيق العدالة اإلجتماعية

 تطبيق سياسيات إجتماعية  من شأنها تحقيق السعادة لجميع املواطنين وليس لفئة معينة .1

 ل واملحتاجين والعاطلين عن العملإعداد برامج عناية خاصة بالفقراء واملسنين واألطفا .2

إثراء مصادر خدمات الدولة اإلجتماعية وتفعيلها بالتعاون مع اإلدارات املحلية للدولة املركزية  .3

 ومنظمات املجتمع املدني والقطاع الخاص

منع ممارسة التمييز ضد أي شخ  بسبب اإلعاقة البدنية أو الذهنية وتوفير حياة آمنة لذوي  .4

 اصة، وتحسين معيشتهم مع إعفائهم من الضرائب، وتوفير وسائل نقل خاصة بهماإلحتياجات الخ

 دعم مشاريع إعادة تأهيل املتسولين وأطفال الشوارع واملشردين .5

الحفاظ على املوارد الطبيعية كي تنتفع األجيال القادمة بها ومنع اإلحتكار والقضاء على التباينات  .6

وتوفير الخدمات التي يتم توفيرها في األسواق وإجراء القائمة بين املناطق املختلفة وإنتاج 

 التعديالت القانونية على املستوى العام لتطبيق مبدأ اإلستحقاق.
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 تحقيق اإلنضباط املالي في اإلنفاق اإلجتماعي العام  .7

جمع إدارة الضمان اإلجتماعي و واملساعدات والخدمات اإلجتماعية في وزارة واحدة من أجل إتخاذ  .8

 ر الالزمة للعمل وفق معايير واحدة.التدابي

وقد حققت حكومة حزب العدالة والتنمية تحسنا كبيرا على مخصصات امليزانية للقطاعات 

اإلجتماعي  وتم تخصي  رواتب لعوائل املعاقين ومساعدة املحتاجين ومنح حق العقد اإلجتماعية

تحقيق العدالة اإلجتماعية في تركيا وتتمثل أهم مبادئ  للموظفين، كما ارتفع مستوى الدخل الفردي

 .(2015)معهد العربية للدراسات  :ما يلي فيما

بالدولة  الفرد عالقات في الديمقراطي املجتمع أسس مع تتوافق ال التي التمييز أشكال كل /رفض1

 .الفرد خدمة أجل من األفراد شكلها فعالة خدمية تعتبر مؤسسة التي

 .تسود أن من الوطنية اإلرادةيمكن  السياسية الحقوق  لجميع الحر /االستخدام2

 داخل العامة بالوظائف يعملون  الذين –والهيئات  واملؤسسات، األشخاص، جميع يكون  أن /ضرورة3

 باسم السيادة حق تستخدم التي والقضائية والتنفيذية التشريعية السلطات خالل من –الدولة  هيكل

 بما يوافق القانون. األمة

 حق وأن النقاش، يقبل أن يمكن ال أمر يفكرون عما والتعبير يعتقدون، كما الحياة في األفراد /حق4

 ومؤسسات لألفراد ملك هي للقانون  موافقة بصورة والفكر االعتقاد عن والدعاية اإلعالن وسلطة

 .الحياة مجاالت كل وفي مؤسسة كل في واملشتركة املتساوية الحقوق  نفس فرد لكل وأن املدني، املجتمع

 .إنسانية حياة لإلنسان يحقق نهجا تعتبر التي االجتماعية الدولة ملفهوم خاصة / إعطاء أهمية5

 الدخل، توزيع في العدالة عدم كما أن االقتصاد يقتصر على التنظيم واملراقبة، في الدولة / دور 6

 من لالستفادة الالزمة البنيوية التحوالت  ويجب إتمام واجتماعية، اقتصادية مشكلة أهم والبطالة

 العوملة. خلقتها التي الفرص

 اإلهتمام واملنافسة واملشاركة التعددية على القائمة التمثيلية / اإلعتماد على الديمقراطية7

 ذات عامة إدارة وتأسيس الخصائ  هذه تطبيق في عنها غنى التي ال املدني املجتمع بمؤسسات

 وإدامتها.  عليها الرقابة إجراء وفي وجودة إنتاجية

 الخاتمة:

رغم تعدد النماذج التنموية املعاصرة مثل كل من النموذج التنموي الصيني، والنموذج التنموي 

املاليزي، واملكسيكي إال أن هدفها واحد وهو تقليل الفقر وتحقيق نوع من العدالة، ويتميز النموذج 

اإلجتماعية، فالتنمية بمفهومها التنموي التركي بكونه حقق التنمية والتقدم مع تحقيق العدالة 

الشامل ال بد أن تحقق العدالة اإلجتماعية  والعدالة اإلجتماعية بمفهومها التنموي ال بد أن تدفع 
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عجلة التنمية اإلقتصادية إلى األمام،بحيث يتم تحقيق الكفاءة اإلقتصادية  والعدالة اإلجتماعية معا 

دية على العدالة اإلجتماعية وال تطغى العدالة في وقت واحد بحيث ال تطغى الكفاءة اإلقتصا

 اإلجتماعية على الكفاءة اإلقتصادية.

رغم وجود مشاكل تحتاج حلول مثل التضخم وعجز الحساب الجاري والفساد والبطالة 

بشكل ديناميكي  اتمتلك إقتصاد قوي متزايد النمو خصوصا في الشرق والجنوب التركي،إال أن تركي

لديها إمكانية لتصبح من أكثر اإلقتصاديات املتطورة في أوروبا بعد أملانيا كما أنها عضو ومتطور،فتركيا 

 .في مجموعة العشرين

مرتبطة بالسياسات العامة واإلنفتاح  وإجتماعية،سياسية ،أنجزت تركيا تنمية إقتصادية

ة األزمات اإلقتصادية التجاري والتوسع الكبير في الصادرات، كما يمثل نجاح الحكومة التركية في مواجه

عبر التعاون مع املؤسسات املالية الدولية عامال مهما في التطور اإلقتصادي، وهذا ما يعزز وضع 

 وصورة تركيا بإعتبارها " الدولة النموذج".
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